
 
ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

від 23 січня 2020 року                       № 13-од 
 
Про моніторинг дотримання  
Положення про навчальні кабінети  
закладів загальної середньої освіти 
 

Відповідно до Плану роботи відділу освіти на 2019 рік протягом жовтня-грудня 
2019 року було проведено моніторинг дотримання у закладах загальної середньої 
освіти Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, за-
твердженого Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та Положення 
про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх на-
вчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спо-
рту України від 14.12.2012 № 1423. 

Дирекціями закладів де відбувається оплата за завідування кабінетами на поча-
тку вересня видано накази, що визначають розмір оплати (10-13%) та призначають 
завідувачів кабінетами. 

 
Оплачувані навчальні кабінети: 
 

№ 
з/п 

Навчальний предмет Завідувач кабінетом Назва гуртка 
К-сть учасни-
ків (класи) 

НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. ДНЗ» 
1. Географія Гуменюк Р.М. Юний краєзнавець 10 (8-11) 

Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
1. Фізика Гавриляк Р.Б. Юні фізики 15 (9) 
2. Зарубіжна література Гринюк Л.І. Зарубіжні письмен-

ники і Україна 
15 (9-10) 

3. Майстерня Кучеравенко О.П. Рукоділля 12 (6) 
4. Спортивний зал Слободян В.В. Теніс  25 (8, 10-11) 

Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
1. Історія Кульбаба Т.І. Історичного крає-

знавства 
9 (6-11) 

2. Географія Витко А. В. Географо-
краєзнавчий  

14 (6-11) 

НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. ДНЗ»
1. Спортивний зал Полухін Віталій Іванович Волейбольна секція 20 (8-11) 

Підволочиська гімназія імені Івана Франка 
1. Біологія  Липка Л.А. Екологічна варта 10 (7) 
2. Хімія Лацік Н.Я. Юні екологи 13 (8-9) 
3. Фізика Муляр Б.І. Фотон 15 (8) 
4. Математика  Глинська І.К. Математика  12 (7) 
5. Географія Грицух С.Ф. Пішохідний туризм 15 (11) 
6. Історія  Ліхновська О.Ю. Юні правознавці 11 (9-10) 
7. Інформатика Стефанчук Н.Є. Юний програміст 10 (10-11) 



8. Образотворче мистецтво Черкас М.П. Народне мистецтво 
та традиції як дзер-
кало історії України 

15 (7-9) 

9. Англійська мова Кобильняк В.В. Exam excellence 15 (11) 
10. Кабінет-музей «За Украї-

ну, за її волю!» 
Плитка Л.Е. Юні краєзнавці 15 (9-10) 

11. Захист Вітчизни Грицай Р.В. Сучасний воїн 12 (8-10) 
12. Майстерня (швейна) Бігун Г.І. Вишивання стріч-

ками  
12 (7) 

13. Майстерня Бігун О.К Юний столяр 11 (6-9) 
14. Спортивний зал Мотика В.Я. Баскетбол 12 (7-11) 
15. Спортивний зал Шумський Л.Б. Волейбол  12 (7-11) 

Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. 
1. Біологія Шаран З.П. Юні екологи 21 (5-10) 
2. Хімія Машталір Н.Р. Цікава хімія 12 (7-8) 
3. Фізика Кравчук Н.Я. Фізика для всіх 17 (7) 
4. Основи християнської 

етики 
Підгорняк І.А. Благовіст 15 (5-11) 

5. Захист Вітчизни Луків В.Є. Прицільний вогонь 15 (8-9) 
6. Кабінет історії України Довгань Н.О. Пам’ять  15 (10-11) 

7. Майстерня з обслуговую-
чої  праці  

Года О.С. Чарівний  бісер 12  (6-9) 

8. Майстерня з обробки де-
ревини 

Міхневич А.Л. Народна  іграшка 12 (5-9) 

Турівська ЗОШ І-ІІ ст. 
1. Хімії-біології Бабій Н.Д. «Юний натураліст» 8 (7-9) 

В усіх кабінетах є Акти-дозволи на проведення занять. Завідувачі мають поса-
дові інструкції. Оформлено паспорти кабінетів, проте не завжди паспорти кабінетів 
природничо-математичних дисциплін повністю відповідають зразку, що наведено в 
додатку 1 «Паспорт кабінету» до Положення про навчальні кабінети з природничо-
математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (кабінети фізики та 
хімії Підволочиської гімназії ім. Івана Франка, фізики Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Завідувачами кабінетів розроблено плани роботи кабінетів на 2019-2020 навча-
льний рік, але графа для відмітки про виконання або відмітка про виконання в біль-
шості завідувачів були відсутні. Розроблено п’ятирічні перспективні плани розвитку 
кабінетів, але заходи не конкретизовані, мають загальний характер, відсутні відмітки 
про виконання чи продовження виконання заходів. У кабінеті фізики Підволочиської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 11 грудня 2019 року були відсутні згадані вище документи. 

Створено ради кабінетів із учнів школи, розроблено плани засідань та їх тема-
тика. 

У кабінетах відбуваються заняття гуртків (див. таблиця графа 4-5), тематика 
визначається предметом навчання. Завідувачами розроблено програми гуртків, кален-
дарно-тематичне планування, журнали відвідування. 

Журнали інструктажів з безпеки життєдіяльності у кабінетах ведуться система-
тично, на час перевірки інструктажі було проведено. Також інструктажі проводяться 
із обов’язковим фіксуванням у класних журналах перед проведенням занять (фізична 
культура, трудове навчання, біологія, хімія, фізика, інформатика). У кабінетах фізики 
та хімії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. необхідно оновити написи 220в біля вимикачів 
та розеток. Не всі кабінети природничо-математичного циклу забезпечені аптечкою з 



набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для надання першої долі-
карської допомоги (додаток 2 до Положення). 

Кабінети укомплектовано необхідними матеріалами для проведення уроків: 
таблицями, стендами, текстами інструкцій з безпечної роботи у кабінеті. У деяких ка-
бінетах використовуються мультимедійні засоби навчання телевізори, проектори та 
ноутбуки, інтерактивні комплекси, муляжі тощо (кабінети Захисту Вітчизни, хімії, фі-
зики Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., фізики, зарубіжної літератури Кам’янківської 
ЗОШ І-ІІІ ст., історії, географії Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст., фізики, образотворчого 
мистецтва, англійської мови, Захисту Вітчизни Підволочиської гімназії ім. Івана Фра-
нка). Майстерні обладнані верстатами та швейними машинками, проте це обладнання 
застаріле та у недостатній кількості. Спортзали обладнані необхідним інвентарем, 
який потребує оновлення та збільшення кількості, відповідно до потреб учнів сучас-
ного закладу освіти. 

В усіх кабінетах зберігається відповідна нормативно-правова база, але вона по-
требує оновлення та впорядкування, зберігаються акти-дозволи, правові акти інші до-
кументи, які на сьогодні втратили чинність і не є актуальними. 

Кабінети закладів освіти не відповідають розділу 3 пункту 4 «Кабінети з ПМП 
створюються з лаборантськими, що прилягають до цих кабінетів. Лаборантські по-
винні мати вихід до кабінету, а ті, що створюються при кабінетах фізики, хімії, біоло-
гії, - додатково окремий вихід у коридор» Положення. 

Завідувачі кабінетів зберігають інвентарні картки, які є копіями із карток інвен-
таризації бухгалтерії та не відповідають вимогам додатків 1 «Форма інвентарної кни-
ги» і 2 «Форма матеріальної книги» Положення про навчальні кабінети загальноосві-
тніх навчальних закладів. 

На дверях не всіх кабінетів Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. є таблички які вказу-
ють на приналежність кабінету до навчального предмету (пункт 6.1. Положення). Ро-
бочі місця вчителів хімії, біології та фізики у кабінетах Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 
не відповідають розділу 4, пункту 2.5 Положення. 

Отже, можна вважати, що у закладах освіти селищної ради дотримання вимог 
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів та Поло-
ження про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів знаходиться у задовільному стані. 

На підставі результатів аналізу ефективності виконання вимог Положення про 
навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів та Положення про навчальні 
кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закла-
дів, зазначених у рішенні Колегії від 27.12.2019 року, протокол № 5 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Вважати стан дотримання у загальноосвітніх навчальних закладах вимог По-
ложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів та Положення 
про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх на-
вчальних закладів задовільним. 

2. Здійснювати огляди кабінетів на предмет готовності до надання освітніх по-
слуг відповідно до термінів визначених чинним законодавством. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 



1) Неухильно дотримуватись вимог Положення про навчальні кабінети закладів 
загальної середньої освіти та Положення про навчальні кабінети з природничо-
математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів. 

2) Слідкувати за веденням та своєчасним оновленням документації завідувача-
ми навчальних кабінетів, зберіганням її у актуальному стані та своєчасним проведен-
ням занять гуртків із відповідним фіксуванням у журналах. 

3) Посилити контроль за вчасним проведення завідувачами кабінетів інструк-
тажів учасників освітнього процесу та виставленням відміток про ознайомлення у ві-
дповідних журналах. 

4) Посилити контроль за дотриманням вимог техніки безпеки під час проведен-
ня занять із фізичної культури, трудового навчання, інформатики, фізики, хімії, біоло-
гії. 

5) Привести лаборантські приміщення кабінетів та робочі місця вчителів фізи-
ки, хімії, біології у відповідність до вимог Положення про навчальні кабінети з при-
родничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів. 

6) Своєчасно ознайомлювати працівників із посадовими обов’язками та надава-
ти їм посадові інструкції і інструкції з охорони праці для ознайомлення та зберігання 
на робочому місці. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 


